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U".- vijand is hij die U wetten

oplegd
1', REVOLUTIE

',iONS VERSCHIJNEN.
)1 '

Komeraden en Geestoenoan ten ,

/
Werpen ,wij een .blik op de -revolutioriaire

,
) "beweainz in, Frankrijk, Spanje, Italie en andere

� '-' '-', .

'landen,' daar zouden wij bijna rnoeten uit

-opmerken 'dat aldaar onze strijdrnakkers het

wachten beginnen moede te worden, en z;ij in'
.den laatsten tijd meerrnaals . teeken van leven,

hebben gegeven. Verheugerrd zijn voor ons de

-verschijnselen van de opstand der . loonslaven
, "di'e zi'ch.in gansch de maatschappij openbaren

,

.en aankondigen dat h�t,einde d�r kapitalistische
I'qrde nabij

' is. '
I

Daarom ook hebben wij gedacht van onzen

){C�,nt niet geheeL �erkeloos te blijven en onze

.."a eradei i11 andera.Ianden.Ie: <�.p_cisM.Qn ex bet

,...zelfde juk als wij, niet' alleen voor 'de 'zaak

des yolks hun leven te Iaten offeren. Maar

'wij ook willen het onze bijdragen en" al uit
. �i�h hier onze "beweging niet '�n daden, v�ij
'willen bep"innen 'met de propagal1de door pers0. \ '

'ten woord.
'

\

,Geen� enkel strijdgenoot zal) h�t, ons ten kwade(
,'duiden oat door ons toedoen, ook �n� onze streek'

:een' anarchististh orgaan het licht ziet. Inte-
. \

',�endeel het ,zal h:r 11,ieuwe k�flcfit schenk�n
'"en 'aanmoedig�n i1;1 d�n s'trijd cli(1n wij tegen
,Staat en MFtatschappij' hebben, aangebonden ..

Groote gebeurtenissen staan ,?OOT e deur,

,grondige veranderingen moet d� il9 s d�r

maa;tsGhappij ,Qnclergaan el1 aa�l ':ons, d� ta�k
"opze beginselen I tot de' �assa te doen) clOOl:

-dringen, wCl-nt het �s �()odig Noor ,het welgelukken
>I

' • I

der ):"evolutie, en yoon ,de ,�oekomstige samen�

:1�ving. 'De 'boUFgyoisie, kan' siddeten en beven',',
l,II In ,ons verschijn'e� vi,ridt z{j: het be�ijs d�t ook
hieli" ev.en als elders, de brandfakkel, der a,nar
,.chistische leer is geworpen., Laat het ons lop.duit

I zeggelJ. da�, d�t idee
\
in 'de� �" lkat'sten tijd een'

,
I � }, I' \

. ¥erbazeFld� vlucht heeft gEmornen, deels onaf-
:hankelijk �an onze pI1opaganda,

'

�enerzijds� a<3.TI

·.de toenemeJiae "armoede en c,mtwikkeling; ;Va!�
�A' , L' �'l' d

) V-d I 7I:1I,"':t:: ,-];�

J.le,t'"groot !KalOl.t� lS[liH�" an �rzl'j 5.' 'YVlj,"'iUelUL),en,,'

,
'ons voor ,'taak genomeri ,de oagen te openen,
van die na geest en lichaam' verstcH�de, �rbei�
)l�r�1 hen te onderrich-ten, omtrent (�e grol\d:
Dorzak er.,maatsch,appe1jjke kwc.i:len ,'en,'Wa� ..

';, ,1,

ee,fl� den 'donkerep. sluiei-" _'_, ,de
��'t��, dheid. - die v��r he� het 'sociaal

vraagstuk omhuld; bebben weggenQme�, zaf h,et
'voprzeker, nlet lang m'eer p.uren. dM' i)r1re€:Q_t·
,',en verd�'u1fk'ing het leve� V\an iemaI,ld be�oedeld�
nan zuUen,iij bere�d gevondenlvorden te strijden.

i \ "
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De bezitter is ecn d[ef, zoo niet :

, dan .de erfgena:am .van' eerr .dief,
, I •

,,'C(!)MMUNISME i,
I I

,

) 4

voor recht en vrijheid v�or allen. En uit de w�ntelt' in �e?- modderp;oel'l kan men

voorbeelden 'onze r gehangen en gevangene rooskleurig uitzien. )1" •

j ,

I
•

I
' ,\ ,

geestverwanten zullen wfj evenals wij leeren: Sommige beelden zich in, hero,pbeuring pI
liever versmachten in del,'} kerker dan moedeloos verandering van godsdienst ;. anderen warren een

,

te staren op al de onrecq,tvaardigheclen van wet, juistheicl 'te, vinden in �eene omkeering,6f.liever
en kapitaal, liever den-dood dan te leven zonder afwisseling v<,m rijk-' en eigen�0mm€'n' ;,. weer" I

verzet in een atrnospheer van elle�de en slavernij. anderen willen verarideren van regeeriag ,' I1J.ees-·
-Onze aardsvijanclen de regeeringen, zinspelen ters met een andefen- 'naam, andere.' wetten en

met eene Internationale klopjacht op de anarchis- nieiiwe beter gewapende volksordehandhavers! --- '

ten te wagen, wij -zullen toonen dat . wij ops,·' Men ziet dat \ie Iy?otPordeel� nog vel� van, 0Vge-'
om geene vervolgingen

iekreunen
en de hand- houden hebben te leven, "..' ,

schoen oprapen die ons z 1 w�rden toegewotpen , Voor. ons. anarchisten is er opde oppervlakte
Doch dat ze oppassen ie heeren, ze zouden

'I dezer op roof aangelegde wereld g'eeRe verbetering
, , '. J ,

zi�h weleens de vingere kunnen branden e� val?- eenig,g€i(w:icht nityoerba'a!l', ape's" is ons even':
met dezelfde rnaat geme en worden waar zij' de gehaat, alles wat 'besta'at boezemt. ons 'afkeer In
arbeiders zoolang mede gemeten hebben, De omdat alles berust op « dnrechtvaardigneid ;)� gp

ondervinding zal het h1jll 't best leeren. uit,zuiging van. den-mensch doorzijns gelijken .op
onderdrukking v?-n,den::w�ttige geweldenaar , a�
e onaerdaan .opgednmgeIi .. - �Wl] 1>-aa sen ons

op het terr�i'n van g'eweld tegen geweld en ijv:eren
Wat wordt er' op onze dagen al niet gesproken, aan

.

de' volkomerre Mernietiging van het drijvoq
gescJ;mMm Em gedacht pver d� toestanden, Met, dige,��nstei:', Goil; KaP#a'�Z en ,Gczag: ' ';

\ .

welke klimmende belangs,telling vraagt menigeen 'L�iste� e'iins even, rust�g�_boutgeois' en voort
zich af waar ,we, ;?:ijn, er{ waarhee'n �ij gaa'n. woekeren:�e kapit�listen! ,Wij' nladplegefi, de.-
De geb��rtenlssen va'n; d({n dag brerige� :zoo-.: "natuur" v/aar;V0'9r.wii ,allen gelijk zjjq.; � Jndi'err

,vele' gemoederen in, bewegipg, spa"men de 4er- 'giJ afst,and Cloet {ran: de rijkd0'rririi�n, die sd:la:tte�
senen van zoo menigen onbe'wusten en onvers,chil-. welke de' arbeid scJiiep, met hlehul'p der'natuur

ligen die· zich geen, denkbeeld ko�den of ,wi,lden,_l krachten .tot :een t�p'punt�an vdltnakktheidi g�ste.
,vormen van d� ,striJd welke 0p Oln'z�r'l' aard1J6d�m ge�, waar duizericl.en, ja millioenen z-woegers'iliet

t , }. .-). 't ' ' J Ii �: J I

l
�

'g,eVberd wo�dt" en intusschen, wOydt, de s\rijd lev.en bij )ieten, Gij h�bt U'medter' gemaakt· 'Vall',
rusteloos'voort tusschen tie kampveohters eener den bodem, van, materieel en voortbrengs�, ,gij
"toekorristige 'maatschappij en de vercledigeq; va,n I barst van. overv'h:>ed en laat de mas'sa v�rhong€relil.
'he� beptaaNqe\ Verbaas� staten di� vele qm' zj«h' yin t:eg:ee�t, gij o,n(\�rdruk� \ op aIle, �G>gelijk�
'heen, d.deloos aan welke zijde zich te schar-en'; wij.e;en.: rpdien i:ij 'a.�stana doet yan uwe,heer:::

ge(1n weg Kunn'ende banen tGt e�n behoo�lijk . s�happij (i)Ver �n4e��4�enschen', die menigte- aan
bestaq'h, tbt ,geen 'o�defkbmen _'3eI£s�, g�eg argu- de vriJe" n,atumlijke neiging te�ug geeft, fl.are

\' �
I '

'\
• 'P-ll ,,,

• , \

,

ment i{un:l!l�Jiilde vin.deLl bm het J::>estaande systeeml banden losm:il.al�t ;waal"iQ g�j hen, reeds eeuwen

van n1a'at�chappe'11jke i�ri'chting te vertechtvaar-
,. 'Ila,I)g h�udt geboeid, kan et vee} ve�meden word�n

digen,
\

zijn deie, geno'Odzaakt te bekenn-en d'at wat nu:nooclzakelijk is. W.elaan, nogmaals, doet
h�t' 'zo� �iet kap ?fij\"�n ,dur�n en eepe' spoedige': \,af�t�l}'tl van:,l!lwe 'voc)[[echt�n, verkrpgen door Ii�t
of)Rqssihg zich ,Ol�d:ri..p-gt. EepEi vepand,ering, gr,dn.�' ",brl gewtjld I en 1

err; 'kan v�n, eep bloedbad, geen
;t; I} It' ,I � ll'�' I �

d�ge yerander!l.'ng,e¥ z'eggeIjl 'wij,.' zijf,l spra�e e:ij,n·:···1 I . \
I

delijk.
"

"

' Dit zij u voprgestefd en ziehier uw antwoord:

I De meeri�gen aar;gaanJcl� der heri1nricfiting Noq�t! no?it!, ,

.

.," \
.-

'...1' 1 a
I • • • I

D' � I ,. 1
\ d h b

..
'

1uer sq_men e,:�ngf'\izlJ;n-1 200 ,zee'r onvers0hil1ig, It' weten �1jJ ,aJ)Ig; '<;larvoor e:t S'l] 'eg�rs�
wijkien ,zoc/ verre Van 'elkand�r ,d'at �r,l een'e p6litie, priest�r�'" gendarrnen, rechters en beulen

menigte niet wijs uit worden karl. De' bron' all,om' be-taald briI hiet ka:p>ita�l dienstbaar te zijn :
deplr strQ�min(g, .meen ik" ,n�et '!.�r t� .�9�ten zulke rpachtsvertqon'ing zegt ons g�noeg.

'7

zoe�en ': I merlr ',t�eeclt a1 of Fiiet \-11�r bti.[te�, cile, ' b�qd(j)6pt 'eeJs,het ui:tg,estreJdewereldplt:Hn met
gedachte�kri'ng

.

d�r OV€Ji�Vieringen, der o'p;oe- zijn well)ebou�cle veidefl:, r�usachtigc, st�d�n;
ding, met in.' zwang zij�de vooroordeeJen; men b9sschen waqriti het Wild ¥rioeH,; mijnen die

·��'�,��ert. de' O1id� gew(j)o�te der levenswijze of schatt�n opleveren, kolossale �toomtui'gen die,de
, ,neemti eetl�1 �ieuwe gedtagslijrJi.

'1.

",
� oele�a�"doorste�en, fCl-briB�en rna�htlg.. q.t:eunende ..

Bij d�ze vinqt nien een uitg�strekt, bij gene gonzende ma'chieneI,J, paleizen waarin duize11de

'een )bekro�pen ideaal, doch; zoolang ,men zich haveloozen een �chuilpiaat? zouden ktmnen vin-
I

• ,
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den,'stapelplaatsen waarin voedsel ell kleeding ook geen middel te afgrijselijk vinden om Wat heeft de bourgebispers gelijk naar'ge��'ol'l-
voor millioenen hongerlijders en naaktlcopers onzen vijand te vernietigen.

'.

,

ten niet beproefd om het leven . der mannen te-

;'1�oorhanden isv-Dat alles zit inde klauwen van een Nog weinige stonden misschien, scheideri ons bezoedelen, hen te laten doorgaan v6�r beeste'n 'j

handvol wettige dieveri, verbrassers en gj��igaar-, van �,q�n� ..b<;;.�},issende:ul. strij,d :", �� werkloosheid ,z�:mder ,'\Yeerga. 9nze sociaal de.moq."ate� zelfs.

den. neemt ,'op sch�ikbare" wijze toe; manner; in de "schamen, zich riiet orngelijk de gemeene burger-

Neen, geen recht op leven, geen recht op geluk ,'kracht des levens zoeken vruchteloos orn arbeid, kliek, i� de oogen hunner achtelooze volgellngen

Iornpenproletariers, gij schuirn, gij kanaitje, door 'terwijl vrouw�n en kinderen in alle takken van -hatelijk te rnaken, diegene die met denken en

armoede'en 'onk�l).de ontaard, 'gij zijt n'iet meer, rnijverheid' tot ,merg':�n been worden uitgeput ; doen het-rnet. "hen niet eens kunnen : worden..

waard. dan te zwoegen en te kreveeren, ai-m gelijk .. '

ouderlingen. worderi f den' hongerdood prijs, ge- de anarchisten , te schelden voor zotten; hand

ge naakt geboren werd. :Zoo denken, zoo' zeggen" geven. Alles wart: aarr den handenarbeid ve�b011- langers 'd�r regeerende klasse en wat al 'van die

zij onder elkander die bloedzuigers; ge moet deri is draagt het .kenreeken van verval. De, domrne rnoedwillige transerijen al meer, alleen '

maar nagaan hoe ze handelen, hun afkeer om het niaatschappij -draagt il; haren schoot het kind 'voor doel hebbende de werklieden schuw, afkee

minste recht te laten aan de arbeidende kl�ss�, d�t zij kortstondig baren zal met naam : R�VO- rig te maken voor onze beginselen en revolutio-

staven dewaarheid onzer gezegdens'. 'LUTIE. � ,

11�ir optreden.
M�ar nader komt de dag waarop de onverbid- Verwonderd het u n:og- bourgeoisie, wa'nneer' " Wij laten hier als bewijs een lief staaltje

delijke gerechtigheid hare zeisen .machtig door de: het volk zoo lang gepijnigd zijne keterien ver- volgen, geknipt uit het socialistische blad VO�1'uil
- verrotte rnaatschappij zallaten zwaaien, ze voelen �, breekt, zijne verdrukkers ,opb'angt aan d� lan- van over een 'paar weken verschenen.

het 'die' rijken-dat zij op eerr-vulkaan dansen, ze 'itaarnpalen, of 'schoksgewijz�: door, dynarniet in De anarchi�ten onderhouden door de rijken

bekennen het zelfs in hunne pers en neernen de de [ucht laat sprirrgen, de rnagazijnen plundert - Werklieden Ieest, overweegt en orithoudt.

gebeurtenissen des daags ket begin uan he-t einde'.De 'waarin de overvloed ligt samengepakt en dit niet - In 1892 Was het werkstaking te Carrnaux. De'

VOORBODE DER SOCIALE REVOLUTIE. aIleen hun+recht maar ook hunne plicht 'noemen anarchist Tournadre kwarn om er te spreken ,

De sociale ornwenteling heeft' zich in hoofden en zegt: dit alles is onzen arbeid. De. bestorming maar de mijnwerkers wilden hem buiten hunnen

en harten geworpen, zij heeft voorbereidirrg 'en der gevangenissen- en kcrken ,' die burchten van .strijd houden en verdreven hem uit Carrnaux.

aanhangers gevonden en.
..

over de gansche w�reld' 'iicJJ.aam en .,g{;est, 'uitroept. Die volksbedriegers Tournadre vergat in het hotel waar hij gelo

verspreid. Lust tot gerechtigheid, haat en wraak 'verwurgt die,ook de vruc1;lten 'van hunnen ,strijd geerd was zijn reisz<;tk.
lleeft - vooral in'Spanje., frankrijk\ Ita.li'en en betraehten' will'en, en streven', naar, aanzien en Na m,eer dan een jaar vruchteloos wachtten

ten Gl�ele in Amerika -- de loonslayen der steden gezag. l)� 11utten, die schu.i.l,plaatsel1 'der ellende, op de verheffing zijner rekening komt de hotel

vereenigd,met de b
..

oeren arbeiders, der dQrpen om bronnen van zoov'ele .. ziekte'ns' i11 brand, steekt en' houder den reiszak te openen met veel yoor

privaat Eigendom en Regeering, 'bolwel:'ken' Van _
plaats neen�t �? "de gez0nde 1)ourgeoiswOJli11'gen,' ,zich,tighei?, hit, vrees er dynainiet in aan te

kne(Zhtschap en armoede, te ver:brijzel�n., De strij� of in. zijne w?�de en wraak het rechtstaande tot', treffen.

ders zien klaar" het is hen ni�t�on.bekend wat eI;" -de l3.ats,!en st�en neerhaalt., , ,De· wetboeken Daar is echter niets van. In den reiszak

�lOet 'verricht
.

worden, zlj weten dat zich nog de," iliI!gert in ]p:-akclllde' vuren ,iI} wier viammen vond men niets andel'S ,dan oude boeken, lin

beste karnpmid_delen aan de zijde ,d�r kapitalisten: r�rnpen v�n v�tgemeste zwijllel� liggen �e braden. nengoed, dagblad�n, brochures en visietkaartjes.

bevinde'n. KerR, Staat, Wetenschap, �Tapens ep.
- �eg �et pfivaat eigeuaom. ·\tVeg met aIle Onder de'ze laatsten waren er twee kaartjes..

Just�cie, alles is in dienst def uit�ujg�rs,_en opder-
.

, i�g;ee�-in'g,en :, ,�ied��r Q.�ze Jeuz�. T 'Noch God, valJ ,den volgenden inhoud:

druk'kers. Al di� mannen ,sp..

annen te sarnen. 'mp.' noch :r:r�ester i,s' 't �Jmbool van Gms, dierbaar
" �et spijtmij'�iet meer te kunnen geven.

hen die het durven aangaan te schudden aa� het idea�al.,Wij willen' riie,m,and 'regeel'en;,noch dooi:
. I

(Getee}mnd)

gebouw d�r -heerSchappij rn, e� Dan." ,e s�agen_ �iemand geJ:e,geerd, wpliten -ar �vare 11e1 zelfs in Hertogil{ d'Uz�s.

en te vervolgen. Bestaat' er 'solidariteit iI:J, de ons voordeel.' Baron Alphonse de Rotschild stuurt

rangen 'di�T bandiet�n ! De �lavenmoesten hieruit Alles moeteti ;wij, veil hebqen voor Vrijheid en pedankingen alan M. Tournadre ..

leeren' gezamentlijk tegen' hum'le dwingelanden
.

Gelijkheid.
\

(Geteekend) :

ten v€lde fe trekken. Men vindt reeds 'in,de rangeri. LEVE DE' SOCIALE r

R,EVqLUT<IE ! Baron Alphonse de Rotschild.,

der onderdanen een ,sterken geest van verz'et,
,

LEVE" D� ANARCf[IE ! -Ziedaa1'J 'we1IkliedellJ' de duidCliJkste '�ewi:ize1t daf
sttevend naar waarh-eid met een �d.eaa-l van'vrije 1 '_ _

de alla1'Chistische j,'ojagande in de kaa1't sp,eelt der

tijdelijke verbihtenis ,dat hen' iIi, de rhoge'liJkheid ,kapitali'Sttn en, 'z,ij deze ondc?'d1timsch 'ste1men.
'

,

stelt eepmaal .. een reusachtige vereeniging· va'� HaJsrech,ting ',Wie zy;eet w�t cr' ?;og zal 'Uitlekkcn ove1' den aansla,g

opstandelingen te worden.
.

, . van Vaillant.,
, H..�t 'leid� g�el,l, twijfel, naar allen schiJ'n zal' 't I

'

-j"I1" de n10el'te waa -d 0 r

-En gij onterfde die nog geen deel neemt clan
'

I,
S waar IJ.,. ,

I '

,m e eens."

,

het 'JIles' del" gu,'lllotrne hiet- 'hoo,fd, v.an, VAIL,L,.ANT h' t 1"1
A til t

den strijd onzel' dagen. Sta op J Laaf a':r�dere
,.

ar e IJ { mee, e ac len wanneer men nagaa

"
afhakk�m.· ,

'

"hoe aIle sfaatspai-ti]'en zich ,in 't vuu!"'

,

zetteri,
niet alleen strijden voor het, welzijn van allen; . ,

gedenk dat de bezittende kla:sse uwe rechten �iervo�r zal d� b�mgeoisie in 't gei�E(im 'nog aangaande ,de kwesti-e: ",','

't 1
eens ......feest vieren. In 't geheim feestell, 'maar Va'n waar kornen 'de anar�histen?

noO! za geven, ge moet ze' nemen en met
' "" , ' ',,", , , "

.

kr h H b
-

ook het geheim in It ha['t, dragen van dIe 1110ge- ' 'WanneeIi' ge, katllplieke bladen doorleest zult;,
elgen ac ten. e t geen fli�delijdep met uwe�. li)\ke wraaknemin,..gen' die, zi,i van d,e z,I,'J'de der

'
'

verdrukkers zij hebben het' voor U 'ook niet. �
1I g'er in y'inslen (dC;lt q.Ueen' he,t, «'progi-ess,is.rpe »

.,

k
,/ 'ana;chisten ve:rwacht.en I

'

d¢ gleuzen de' ,sG:huldie-,e ziJ'n 'en 'de v'era'ntwoor-
ZlJ unnen niet verdragen dat ane menschen

""" ,
v

• VAILLA!�T zal 'voor zij� St01;ttl11oed'ig uptpeden,' deliJ'leheid dragen van' de gepleegde en

gelukkig le\'en, zij
/ al1e,en winen vCl-n het geluk

" ., I
I'

de laFlge .rij aalilvullen van hEm,
.

die door de scha',ndi![e aa'nsla,g"en. In de liberale p'ers worclt", ,

QP aarde "'genieten en bekornmeren."er zich ook 'I , " - v

.

d
' eeuyven he�'h aI's fl,1artelacren sti'erveH YOGI de \ er getiert' dat: het nieIiland ander's dan de J" e�uie- '

met me e dat daarbij inillioenen andereri verhon-'
,-

"1
' , zaak die z,iJ' ,lief, ',had,den.' Hi�, even'l'ls Balas ell, �eI'J. zl'J'n d'l'e de allarcill'stell' 1rw'eelcen

'

BI'J'
,geren WI] ze toch g�rnakkelijk wellustig door

.9 ,uo; l. •

'

\ ,
.,., .�,

'

•• � • '.
,

'

de arbeid Van ons leven karr.
-

Die klasse van

RavaGhol was een-' man, die h�t 1even �el�loo.- '?nze' socia:iste�l zij� het de tijke « geuzel� ,

ep.,

h h ft h
'

.'
" c,hende, zonder zake,h' of per$oonliji<:e beia�lgel.�', papen)) :he,ttog'inneri eh barons' die ;de' an8Tchisten,

mensc en ee geen art meer, zij is dGor en '

d d· d 1
- zonaer �ehechtheid of eigendo,pl, ja,zelfs ,zonder \ 'in "de h-elee-enh,'eid stel1e'rr 0,m' ree-eerdel�s','en,.

oor ver 1ert, e aatste sprankel van mensch'elijk ..

,5 v v 1

1·
,

h
naam.' Wlj w�lten !leli niet vereeren ars b,e'j)igen. uitbui,tel�s door ,dynanqi,et ip de lucht te l2lten

gevoe IS 1D en uitgedoofd. Ni'ets 11ebben" ziJ' _

- r'"
•

De eenige' beloon, ing welke wiJ" die malmen, '.

gil
"I 1 "'-

over dan de gevangenis en 't schavot voor hem
sflnn' en. ",

, breng,en kumien, ,i,s,: striJ'den en IIii den ' vOOli ""1\ff e't de'l·gpII'J"k 'gepI-aat b t'
.

d '',.,.. �'h t,
' \

I

die het waagt de 'huidige bandieteri Oi(!)de
-{' '�r-,:."'" ,

es f1J: wen 'e, reVG-"

hetzeifde P,e/fS"il1S;* n'." m. de, vl�iJ'n�akin£ ',van.· lu,tiobaitilsme en, 'het anarchtsrne .. Zoodoende'.
rot te verklaren. - En wordt ook het rad

' .
v

van het vleesch en bloedeischeride militarisme
aJIEm, de Ariarchite!

,

," tracht, ,mm� de, .doge� t�' sluiten, �de :W'eI-��ned�rf,:
'

, So�m.ige .. bla:deI,J." 'zjJ'n ,zoo venne,tel te du,rvell t' b
'

1 '1 d'
, d' d

niet door ons als onderdrukkingsmiddel aan Ol�zeI.
e

, r,en,�en, el� ,�e iLl(C)l1 ,€n op, en. weg er

hopen (i'n hun schriJ'ven) dat de ]aatste dilla'm�et- ht 1" '1"d ' I "d l"kl..·d M' f 1
zuiggoden verschaft ?

� mac· e OO'5<lel en.,' ,ge el e IJ He1 '. ,aar 0 a

,

bom geworpen is. vyij eGhter zij1'l overtu�gd 'die regeE!ripgs�g,ezlnden e�, In zulleii
I

g��U!kke,11" '

En wijl het Karitc:al en Gezag' niet het ge- d
.

d 11
'

,

at er an eren zu en .geboren worden en de en blijven' gelukken, b�twijLelen wij ,zeer s�erk.
,"

meenste middel schuwt om ons in ellende' en d
' '. i

.1
-

,
, )

011 erbrokene taak onzer makKers voortzetten . Rava'ch01 heeft' eene baan gebroken,' Rala!?"
sla\'crnij gedornpeld te ho'udell

" .

ZOG kunnen 1 b' 1
'

..J'
, "

'tot let aa,fl, re {en ,I!Jef sociale omwenteling1 ' Vaillant' n?g 'andEtl;eq h :-bbeh. ,h€!nl gevCillgd"

}; 'i,,.



.weer anderen- zullen die ,mAnnen vOfge;;.
de massa .juicht in' stilte of luidop hunne daden

-

toe '€n zal of den' dag d�r'vergelding de: )g�lg
.en guiUotine. de' werkt�i�en 'der tlwing�land�n
.herdenken."

.



Bet Gezag dat onder.het masker van wetten en minsten indrak op uwe- steene harten 'Ihaakt, E
'

,de gewapende macht, het kapitaal, gemonopoli- beklaag u dan niet wanneer 'eens die honger-
-

en 'e�. _

"seerd door eene} bende parasieten, handhaaft, en > lijders en ellendig'en tot in u�e pa1eizen zullen I \., '�,' . I
-

,

'
,

de qngelukkigen verplettert, die hetwagen durven
'

dringen. om. hun deel te eischeneder rijkdomrrren ,

'

-' Q:r).langs:we:rd er doo� d� ze�heden eene open ...

{ de k,�t'nen huriner slavernij te.verbreken om vrij die zij sedert eeuwen+voor u en dE1 uwen ge-j
mare v�rg_�denng gehouden , voor doel he�bende I

te lev�ln, onafhankelijk.van het juk .hunner alleen- schapen hebberr, en u al de gruw�ldaden waar- het,hellnpchte�, van den bond. Deze oproep was

1ieerschende meesters.
.

van zij de slachtoffers zijn van geweest .zullen goed.�ealltwooICL 1
'

� }a', bet �ij'nldie rwe� yree;elijke plagen, die den doen boeten.: r
"

, ( 'WiJ raden echter de 'zeelieden aan zich niet te

-werkman tot dE1 wreedste' ell ende doemen; hem
'

.
J" la:tbl1 i'nhjven l'b�j de pol'itieke truters, zooals reeds

het droevig schouwspel overlatende, zijne broe- c 'het gevalvroeger was,
.

,

ders zien te lijden, zonder hen ncgthans te kim-
'

Eene vakvereeniging kan slechts nut afwerpen
h 1

,'" 0'
.

k' I'
. I wanneer zij op revbluti.�nair ,gebied striidv levert,

nen .e pen.' " r'" eWer e nezen aan de ldokke
J

We1mll, wij f willen dat alle die monsterachtig- c :
I�,

.'

,
',' n. Q'P! dit te 'stflven, herinneren rwij hun.' slechts de .

heden �erdw'ijner):, .dat die kanker welke het werkstaking in. '89, wanneer ze 25 frank verrneer-

maatschappelijke lichaam )nvelt verdelgd worde, Bij duizenden slenteren de arbeiders ilier langs
' d�ri�g van �oon, qoot �e\ vuist verkregJ,�n.

'

dat de .w'ezens die met hunnen geest en hunnen d� l�aaien, de eehe dag voorspelt hen zoo,�e�l als '\ ,

.

arbeid bijbrengen .tot de verbetering der mensch- (

heid.vande volledige voortbrengsthunner werken 'de -andere .. 'In ht�nne huisgezinnen heerscht de
','J I • • � ". ,r ••

.
zullen mogen genieten, en niet meer zulleIi,moeten grootste armoede. Zij, die kloeke, gespierde arbei- Aande tentoonstelling lappen ze 'tgoed, Daar
buigen onder, de heerschende zweep derWET, ders, die eertijds gansch Antwerpen deden Ieven ,

werken de schilders aan 2'cehtienien per meter.

, en der listen en la'agheden, gebruikt' doorde'
'

ZiJ' kunnen II frank daags winneu,. .

'

"

.. I' loopen hopeloos de dokken rond; doch te- ver- -

-

. '

rijkert om hen te verdrukken ..
'

, , r )'
Een schoone pree om' vr<;)1��- ep' kinderen te

'.;
"

En orndat wij t , door allemiddelen welke .ter
.

geefs, ze vinde� g'eeri arbeid, nu' zelfs Ide winter "voeden. En dan verschiet de bourgeoisie-qat man-
ortzerbeschikki[1g staaneenewaarheidverbreiden, nog niet in zijne strengheid woedt.

A

nen als PallaZt? Vaillant en anderen zich wreken,
omdat wij

\

aan het volk ze.2'gen dat zij geene bi
, idd 1 d

.

tb
I

,
'-' ,Wanneer ze het rondloopen moede wo�den en 1] mlh

e
. ,v�� ynahmI� o��d-en, t�gen eene,

()]].derlinge. vijanden 'mogen 'zijn, gereed om op .

h' b
.

d
'
..

d
.. 1

maatsc appl,] Ie aan are ar €1 ers met ,genoeg
het eetste oog-enblik e�kander fe;verscheuren,maar, ZlC soms" ege:ve� lil e straten, waar Z)..J e rlJke. '

be'taalt--om 'eeil hond te voeden. I
r 'L

datJzij. dkander moeten bemihnen en helpen daar pourgeoisie zien brassen, en smeren van het geld, .

.' ,j I"
,\

waar het noodig is, ,zijn'wij het voorwerp.van den,
d h d 1"1 1 gewonnen op hun zweet" dan 'morren �ij en wer-

laagsten.last.er en er sc an e lJ {ste vervo girigen.
. Altijd'en o,Veral wEirden wij vervolgd en gel<:lopt pen eenen nijdigen blik op de bazars en magazij-
als de g+ootste Inisdadigers, alfijd moesten· wij nen, ?pgevuld met' eetwaren yn andere kCJ)stba[(�

Processen dOOl'st�an, alsoo'k jaren gevangenisstraf h d h b hgewroc tyIl, oor en ,voortge rac t.
die onze vrouwen en kinderen aan de grootste
armaede blootstelden, altijd e,n overal werden MTij J a, een oogenblik denken zij �wel aan 'plunde-
uit 9,e fabrie1<ell, en, werkplaatsen weggejaagd ring" want zij verkie�ep. in, sommige geval1en het

ten'ville def. princi�p�n welke )Vij verdedi'gen. gevang boven het g�durig hongerlijden.IZij, ja zij'
En dan staat men verwonder.d 'wanneer wij

"

, " .

hb h t d
' .

d' beziWm' nog moed. In hen ontwaart men nog den
eenen onUltwlsc ar�n �a ragen, tegen, 1(1
Ipatasieten, en d'at WIJ ons, wr�ken op hen'dle �e

'

geest van verzet, den revolutionairen·geest.
,

s'chuld zijl1. dat wij lijden,!
'

,Berhaa1delij'k heb,b<t.I?- iij dir bew�zen 'en nog"
Men 1heeft vele tranen gestort 'Xoor eelilige weI onlangs tijden,s de.�erkst�l.king in Ap;il.'

personen '. gedood d?or dynal!1iet, men heeft \
T'

.,.' ,

kroko�illentrallen' laten ron�n: over: ee:p:ige on- " � Ie, waren het dl_e .p�rt stnJd_deden gelukken 1,11.
I

schuldigen, die, bngelukkig'}i�k zijn getroffen I Antwerpen,? War�n }J.et de ,dokwerker� niet die

gewee,st. " .'
(' het grootste aandeel1e �rderi? '

.Man werpt ons mets naq_r het hoofd dan belas- ,
.... .":.

teringen en vervloek'i'ngen, maar waarom schenkt Ongeluk�lghJk dlkwlJls. beq.rogen, .retds door

men qie niet' aa,n de parasieten, die op, hun gewe-. aIle politieke pahiJen op sl�eptou� genomen,

� t�n ?�n,dood van du��lend1n. w1erl<;lieden_, hebben '�i�n zii 'g�en uitw'eg �eeF.' Daa1ia�n is dan ook

liggen, welke dagehJks" hun' le,ven lat�n fOp de' \,
.' I, • • ,.

'

)

stellinaen of verpletteren tussche\n de machienen, hunne groote onveI�chllhgheld te Wl)ten. ",

tengevOolge der sl�chte toestel1en w.e1ke zij::moeten N��htan� zij gevoe1,eI: dat het zoo niet :l:anger'
bezigen, en het voedsel da�, onv,oldoende IS om de lean blijVen. Bij de n�euwstijdin,g-en die zij verne-.
g.roote,vermoeienissen, des, w'erl{'s te doorstaan. ..' 't Iti 1'" 'lL' : 't" Ih' l' ,

1, � d" l' "d d men Ul a Ie en ':)pame zte men en a s aange
Waarolp"ve1'Yloel{t men e yxp,..01,t�er ers er,

.,

'. . \:. '(' .;",
,

'

..

kobhuijnmaatschappijen niet, die daKelijks dui- vUl�rcL Nlet �en dl�r zwoege.J;'s keu�t de dynamlet-
zenden

\

werklieden aan grauwvuu�oIiltp19ffi.ngen a�nslagen af. '

blootste�len, .of a�n' I'aH1pen zoo.al� di,e van Sairit- .r
En hoe kan dit anders, zij iinmers, gev,oele� �ei

'I Jan VoIders
_

wer� ·';rijgespr�ktm. voor een op-

Etienne,' Allderlues, enz., en,dle de ,weduwell en "
'

.

1'� I' hitsend, rartikel� in zijn blad te schrijven. Een.

1¥eezen der'gedo�de ll1ijnwerkers aa,n honger eh De�t vy.a� �HendE('is<, 1\. -ana:rch�st werd\Vien�'QFdeeld ,tc>t. e�n).aar &ev�g ..

kcmde laten be�Wiijkel) ? � ,

Doch eens. ziet men, deze 1l1C>fTend.e mCj!ssa 'op- ,300 frank Qoet en 5 jaq..I' bemovlng ZlJner D,urger-

J a, het z:ijr� al. die �alnpen, .al �ie onv�rcljende \
I sta�n, door armo,e,de gedre;en. Dit zttlien

J

de
'l'echten.

_ .

I
•• ,

'

• ,r
• • ,

itmgel1Jlkken,dle de �1ensehen zIcn,tegen dIe kere1s '. ' ,,'.\
I
,I.,.' 'I:Ie,el. Q;e bourge01s1� getUlgde voor den lelde('

doen
I

verzetten en him, d��,ngt kVi<C\la� ty "'�roor-\ I hOllgeropsta�den.te A,�t��riPen ZlJ�., ..... ',.' ': : der soclah�t��.· , " '. t: ,

�. .

'zaken, zij <:lie'j nogth�ns hlet�"9:an �oed zo-qpen
.

Daarorn nchten W!J o,ns t.\)t hen. �lj zlJ,n nog
,

.

ver'richten in eene maatschapplJ dle gebouwd niet :<1001;' het fanatism'e def politiE)k gedreven, zij
ware op filndere grondv«sten dan deze. '

I b t ht' -. 1, h't l!.. +
.

'
.

h .cr: 1"
A h'" b

'I '. .

? "d' d'" d d
" e rae en, Slec s verue"enng In llnnen stol.l:e 'lJ- ,

" �.
-

Ilons; I ' eereD! ourgeOis. glJ Ie, �J:il: 00 I I ,
.,

'.. ,.. 'd"�" ," Wi)' �evel'en ten zeerste het werk De verover,inLY
1....

\�
·t' -n"" -SNIl1

'

�'t
1:lW 1'1 sse' ken teestand torndat 1u� flJJpeJ.i1 wotClt. ' "

' ,l:Y

l!J�ween: . van, �ee.ulge pe\ u en . e., {a., 'T""", I J
H, ','. '

. 'vanlhet Br.ood aan naar het fransch ,van.P. KFOpot-

we:pt �en:' bhk naar :be.p�?en, ,

n at d:e, arme ' I''W IJ m.oeten dl,e �annen op �ev9IutlOnalren, voet,
.

kine (La Con_9.uete ?u Pain)
..

Geen enkel werk-.

k1eme oIDterJclen:! dIe, blJ,na, ay n mlsvo,rJnd ontwikkeler1len her;J. aan hw;ri' 'verstand brengen ,man mag verzulII_I�n m te schnJven. .

won�en geboren III p.f111lzalIge,k6ten nestelende,
1 k 'k' 1, .,,' , 'h ...

' .,' 'Men teekent lil voor h,et lXeheele werk en

'dO' tt" d'" l' ..J 't d' d' b "'r t . .wat a ;wa zarvellJ men en, wl�sm.aakt. ,',1' ,,( �. , f·

en, 1e 0 ee�'lg:Vioe,,;:je!l,v:l!le :u��� roo� e, asen�,'" "'"
..

', ", "
\..J "

.. "'.
'

..
, ontvangteike,I4dagenla:fievermgtegenpetahng

'hunner moeder h�b�e�, Gh� hjdend en; a,�g(1mat '" Aan de'zlJcle· �e.r Jompe1il,:�'Pr0I�tar�ers wlllenwIJ van iI5 ·centeIi per p.fievering.
is" na ?are bevallm.g op dlen str?oza,k In h�t strijden en het volk zij'n �eest�]'s en verdnikk�rs" ,

"

armzahg d'akkamertje waar de lucht siec,ht, ,en d I'
' INTEEKENBILLET.

Id' d
,. • oen {ennen. 'd k d

'

h
'

d
onvo den .�'IS., "

, : ,
' , ' ." '. I, '.. ., On ergetee en e wellSC t te optvangen van e

I 'Ziy die snaken van Hen a
" tw��lf j'aat,_\ die' ,

' VOQf o�,�� ,�l!a�·eh],st��,\!I.s er' :vei}� t.e���J;1' �ij .', Vit,�evers VeeNstra & Oe te NijH1�gen: (,'
mager en ·1Dleek q.l� afgdeef�� .gnJzaards Iee�s mogen de- arbelders met laten mlslelcien deor ;' I ex. van DE VEROVERING VAN BET

'ld'n .ongezond-de fabde�enen ffilJnedn mt0tedten a1rbtel-. eenige despotiek,e l{erels. Wij zeg'geri hun ; w�ar' �:R0dOD, yaliIilPfl·Kr_oJ?otkin� ve:srtC·tdoor Geflrmanus.
en, van en �roeger m.orgen Q en a en" ..., '.." In If aagsc e a evenngen a I s. per a .

avond .om mede in 'de huisel'ijke 'byhgeften te mees�ets ,ZlJ�,\ z!l.Jn ook I'slaven".�lj moet�n met
.

"I Naarri:
.

Woonplaats �

v001izien. ,I
I

lit nen den: hW,;eg' opgaan na,ar pe soba'}e revoiuiie, di�
, J

Maar dit telt niy't, he" D,ie zijn d�arvoor de omverwerping lmo�t zijn van', de h�ipige
maar geboren. 1 .'. ,.' d I

.. ,

.

Welnu w�nneer zooveel eHende u onv:er- samen eVlI�g, 10m �n e plaats daarvan het VnJe

ichiJlig 1�a.t" ,w,a�feer zqovee� lijde� niet den C��munisp'e in te voeren. '

'

,CARTOUqIE.

.',Deze week stonden twee w€Fkli�den rp.et dkaar
.

te klappen, 'toen �en hunner iei " ,

- Pier, wat stinkt fiier zoo, het is om te k1'e-
veeren.

r"'"
'

, ,- W.el, Sus" dat is de, brand Viani, den Olifant
als het 00stersd� huis.' Vind gij )dat zu�ke s�an1{,
\i\Tat zal 'het dan'stinken den ,dag-' dat aI, 'Me Iiotte�
dik gevreten varkens verbranden!

1 '

Uits-. M. Ant�).onissen, Geerhancisplaats IS, Antwerpen
1

I
I

'


